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ანოტაცია 

კარალიოკი არის კომერციულად მნიშვნელოვანი ხილი და იგი შეიცავს დიდი 

რაოდენობით ისეთ სასარგებლო ნივთიერებებს, როგორიცაა ფენოლური ნაერთები, 

საკვები ბოჭკოები, ვიტამინები, მინერალურ ნივთიერებები და ა.შ.  კარალიოკი ასევე 

შეიცავს დიდი რაოდენობით შაქრებს და ამით მისი საგემოვნო თვისებები და 

ბიოლოგიური ღირებულება გაზრდილია.  

კვლევის მიზანი იყო კარალიოკიდან წვენის ქარხნული წესით მიღების სხვადასხვა 

ტექნოლოგიურ ეტაპზე არსებულ ნარჩენებში ფენოლური ნაერთების რაოდენობრივი 

შედარება და მათი ექსტრაქციის უნარის შეფასება.  

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ესპანეთში, ხმელთაშუაზღვისპირეთში მოყვანილი 

Sharon-ის ჯიშის კარალიოკის გადამუშავების ტექნოლოგიური სქემის 5 სხვადასხვა 

ეტაპზე მიღებული ნარჩენები.  

მიზნის მისაღწევად დასახული იყო შემდეგი ამოცანები: 1. შეგვერჩია ეფექტური 

გამხსნელი, რომელიც 5 სხვადასხვა ეტაპზე დარჩენილი ნარჩენებიდან მაქსიმალურად 

ეფექტურად გამოწვლილავდა ფენოლურ ნაერთებს. 2. შერჩეული ეფექტური 

გამხსნელებით ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისი ნარჩენებიდან ფენოლური ნაერთების 

ექსტრაქცია და რაოდენობრივი განსაზღვრა. 

კვლევის შედეგებია: 1. წვენის მიღების ტექნოლოგიური სქემის სხვადასხვა ეტაპზე 

მიღებული ნარჩენები განსხვავდებიან ფენოლური ნაერთების შემცველობის მიხედვით. 

კერძოდ, I (Rechazo-decanter) და IV (Tratamiento Enzimatico) ეტაპებზე მიღებული 

ნარჩენები ყველაზე მდიდარია ფენოლური ნაერთებით. შემდეგ მოდის II (Rechazo) და V 

(Tamizado) ეტაპები. 2. ტექნოლოგიური სქემის სხვადასხვა ეტაპებზე მიღებული 

ნარჩენებიდან ფენოლური ნაერთების ექსტრაქცია დამოკიდებულია გამხსნელის ტიპზე. 

კერძოდ, ტექნოლოგიური  სქემის 5 ეტაპიდან I (Rechazo-decanter) და II (Rechazo) 

ეტაპებზე ყველაზე ეფექტურია წყლით ექსტრაქცია, III (Triturado Molino) და V (Tamizado) 

ეტაპებზე ქლორის მჟავით, ხოლო IV (Tratamiento Enzimatico) ეტაპზე - ეთილაცეტატით. 

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარალიოკის წვენის მიღების 

ტექნოლოგიური სქემის სხვადასხვა ეტაპზე მიღებულ ნარჩენებში ფენოლური ნაერთები 

განსხვავდებიან არა მარტო რაოდენობრივად, არამედ ექსტრაგირების უნარითაც. 

ნაშრომი შესრულებულია TEMPUS პროექტის (#159340 Tempus-1-2009-1-ES-

Tempus-JPCR - “MAPB”) მხარდაჭერით ესპანეთში, ქ. ელჩეში, მიგელ ჰერნანდესის 

სახელობის უნივერსიტეტში. 
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Abstract 

The persimmon (Diospyros kaki) is a commercially important fruit crop and it contains a 

big amount of useful compounds such as phenol compounds dietary fibers, vitamins, minerals and 

so on. Persimmon also contains a big amount of sugar and because of that its properties of taste 

and biological value are increased.  

The aim of research was to do the quantitative comparision of phenolic compounds, which 

were received on the various stages technological scheme during making the persimmon juice and 

comparing these phenol compounds’ extraction capability.  

The object of the research is the wastes of persimmon’s variety – Sharon, which is 

cultivated in Spain, Mediterranean area. These wastes are received during 5 different 

technological stages. 

The objectives where: 1. To choose effective solvent, which would extract phenol 

compounds from the wastes received on 5 different stages maximally effectively. 2. Extracting 

phenol compounds from the wastes of those different stages using the chosen effective solvents 

and determining them quantitatively.  

The results of research are: 1. The wastes received on the various stages of technological 

scheme of juice industry, are different from each other with content of phenol compounds. The 

wastes received on the stages I (Rechazo-decanter) and IV (Tratamiento Enzimatico) contains the 

most phenol compounds. Then the next stages according to the amount of phenol compounds are 

II (Rechazo) and V (Tamizado). 2. The extraction of phenol compounds from the wastes received 

on different stages of technological scheme depends on the type of solvent. Extraction phenol 

compounds from the wastes received from I (Rechazo-decanter) and II (Rechazo) stages is most 

effectively with water. Extracting phenol compounds from the wastes of the stages III (Triturado 

Molino) and V (Tamizado) is most effectively done with ethyl acetate.  

The conclusion is that the wastes of persimmon, received on different stages of 

technological scheme of juice industry are different from each other not only quantitatively, but 

with extraction capability too.  

The work was performed with the support of Tempus project (#159340 Tempus-1-2009-1-

ES-Tempus-JPCR - “MAPB”) in Spain, Elche, Miguel Hernandez University. 
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შესავალი 

თემის აქტუალობა: კარალიოკი ერთ-ერთი კომერციულად მნიშვნელოვანი და 

ფართოდ გავრცელებული ხილია. მისი როლი დიდია ადამიანის ორგანიზმისთვის, 

ვინაიდან შეიცავს უამრავ სასარგებლო ნივთიერებას. მათ შორისაა ფენოლური ნაერთები, 

საკვები ბოჭკოები, ვიტამინები, მინერალური ნივთიერებები და ა.შ. ფენოლური 

ნაერთების ორგანიზმისთვის დადებითი მოქმედების ძირითად პრინციპს მათი 

ანტიოქსიდანური თვისებები ქმნის. ხოლო საკვები ბოჭკოების დადებითი ეფექტი 

საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე ასევე საყოველთაოდაა ცნობილია. სწორედ ამიტომ, 

მნიშვნელოვანია კარალიოკის შედგენილობის შესწავლა. კარალიოკის წვენის ქარხნული 

წესით მიღების დროს, ტექნოლოგიის სხვადასხვა ეტაპზე დიდი რაოდენობით ნარჩენი 

წარმოიქმნება, რომელიც უსარგებლოდ ნადგურდება და არ ხდება მათში არსებული 

სასარგებლო თვისებების მქონე ნივთიერებების გამოყენება.  

კვლევის მიზანი: კვლევის მიზანი იყო ერთმანეთთან შეგვედარებინა 

კარალიოკიდან წვენის ქარხნული წესით მიღების სხვადასხვა ტექნოლოგიურ ეტაპზე 

მიღებული ნარჩენებიდან გამოყოფილი ფენოლური ნაერთები რაოდენობრივად და 

მოგვეხდინა მათი ექსტრაქციის უნარის შეფასება.  

ამოცანები: მიზნის მისაღწევად დასახული იყო შემდეგი ამოცანები:  

1. შეგვერჩია ეფექტური გამხსნელი, რომელიც კარალიოკის წვენის ქარხნული წესით 

მიღების ტექნოლოგიური სქემის ხუთ სხვადასხვა ეტაპზე დარჩენილი ნარჩენებიდან 

მაქსიმალურად ეფექტურად გამოწვლილავდა ფენოლურ ნაერთებს.  

2. შერჩეული ეფექტური გამხსნელებით ტექნოლოგიური სქემის სხვადასხვა ეტაპზე 

არსებული ნარჩენებიდან მოგვეხდინა ფენოლური ნაერთების ექსტრაქცია და 

განგვესაზღვრა ისინი რაოდენობრივად. 

კვლევის ობიექტი: კვლევის ობიექტია ესპანეთში, ხმელთაშუაზღვისპირეთში 

მოყვანილი Sharon-ის ჯიშის კარალიოკის გადამუშავების ტექნოლოგიური სქემის 5 

სხვადასხვა ეტაპზე მიღებული ნარჩენები.  
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I. ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

1. კარალიოკი 

კარალიოკი (Diospyros) გვარი აბანოზისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. იგი 

წარმოდგენილია სუბტროპიკული და ტროპიკული ხეებისა და ბუჩქების სახით. 

ცნობილია მისი დაახლოებით ორასი სახეობა. ხურმის ნაყოფი თავდაპირველად 

მოყვითალო-მოწითალო და მწკლარტეა. დამწიფებასთან ერთად, ფერი იცვლება - 

მუქდება და მურა ფერის ხდება, სიმწკლარტეც კლებულობს. საქართველოში ხურმა 

გავრცელებულია ძირითადად დასავლეთში. საძირედ იყენებენ ვირჯინიულ ხურმას (D. 

virginiana), რომლის სამშობლოა ჩრდილოეთ ამერიკის ცენტრალური ნაწილი. 

საქართველოში ძირითადად გავრცელებულია იაპონური და კავკასიური კარალიოკი. 

ქართული კარალიოკის ნაყოფი მდიდარია ფრუქტოზით, ღია ნარინჯისფერი, ან 

მოწითალო ფერისაა. ზომით დაახლოებით 70–80 მმ. ყურადღების ღირსია ტკბილი, 

არამწკლარტე ჯიშები, რომელთა ნაყოფი გამოირჩევა კარგი ტრანსპორტაბელურობით და 

ტკბილი გემოთი. მათი ნაყოფები სიმწკლარტით არ ხასიათდება და საჭმელად ვარგისია 

შეყვითლების შემდეგ – ნაყოფის დარბილებამდე. საქართველოში გავრცელებულია 

ხურმის შემდეგი ჯიშები: ჩინებული, მეოცე საუკუნე, ჰაჩია, ჰიაკუმე და ზენჟი-მარუ. 

იაპონური (აღმოსავლური) ხურმის (Diospyros kaki) სამშობლოა ჩინეთი, 

გავრცელებულია იაპონიაშიც. საქართველოში იაპონური ხურმა ასი წლის წინ 

შემოიტანეს. იგი გავრცელდა დასავლეთ საქართველოში, ასევე ქართლსა და კახეთში.  

იაპონური ხურმის ჯიშები დაყოფილია სამ ჯგუფად: 1. ტკბილი („ჩინებული“, 

„მეოცე საუკუნე“ და ა.შ.); 2. ნახევრად ტკბილი („ჰიაკუმე“, „ზენჟი-მარუ“ და ა.შ.); 3. 

მწკლარტე („ჰაჩია“, „კოსტატა“ და ა.შ.). 

ხურმის ხის მერქანი იხმარება ავეჯისა და მუსიკალური ინსტრუმენტების 

წარმოებაში. 

კარალიოკი (Diospyros kaki) განსაკუთრებით ფართოდაა გავრცელებული აზიის 

ქვეყნებში. 2007 წელს ხურმის წარმოებამ მიაღწია 3.3 მილიონ ტონას, აქედან, 70% 

ჩინეთზე მოდის, 10% კორეაზე და 7% იაპონიაზე (FAO-ს სტატისტიკა, 2007). ევროპაში 

კარალიოკი ნაკლებადაა გავრცელებული, თუმცა მისი მოხმარება იზრდება და ამიტომ 

მისი წარმოებაც იზრდება. ევროპის ხმელთაშუაზღვის ქვეყნებში განვითარდა ‘Kaki Tipo’ 

(KT) კარალიოკის წარმოება (იტალიაში) და ‘Rojo Brillante’ (RB) წარმოება ესპანეთში. 
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კარალიოკის კვებითი ღირებულების მიხედვით მნიშვნელოვანი ხილია, ვინაიდან 

მასში შაქრის შემცველობა მაღალია (12.5 გ/100 გ). ეს კონცენტრაცია უფრო მაღალია, 

ვიდრე ინტენსიურად მოხმარებად ხილში, მაგალითად, ვაშლში, ატამში, მსხალსა და 

ფორთოხალში. ხურმაში ყველაზე დიდი რაოდენობით წარმოდგენილია შემდეგი 

შაქრები: საქაროზა, გლუკოზა, ფრუქტოზა. კარალიოკი ასევე ისეთი ბიოაქტიური 

ნაერთების წყაროა, როგორიცაა ასკორბინის მჟავა და კონდენსირებული ტანინები. ისინი 

უარყოფითად მოქმედებენ ჟანგვითი სტრესით გამოწვეულ დაავადებებზე, აქვთ 

ანტიმუტაგენური და ანტისიმსივნური თვისებები. 

 

1.1. კარალიოკის ხე 

კარალიოკი 5-დან 17 მ-მდე სიმაღლის ფოთოლმცვენი მცენარეა. თუმცა ყველაზე 

ხშირი სიმაღლეა 10 მ და 5-6 მ დიამეტრში. ფოთლები დიდია და მტკიცე, მოხაზულობით 

ოვალური ან მოგრძო ელიფსური, 13-15 სიგრძის, კიდემთლიანი. ზემოდან მუქი მწვანე და 

პრიალაა, ხოლო ქვემოდან უფრო ღია (შემოდგომით ოქროსფერი ყვითელი). 

კარალიოკი რეზისტენტულია დაავადებებისა და პარაზიტების მიმართ. 

გაზაფხულზე იგი ერთ-ერთი უკანასკნელი ხეა, ფოთლების შემოსვის თვალსაზრისით და 

არ ყვავილობს სანამ ფოთლები ბოლომდე არ იქნება ფორმირებული. ხილი დიდი ხნის 

განმავლობაში ასხია ზამთარშიც. ვინაიდან იგი იზრდება სწრაფად და მისი 

კოლონიზებული ფესვთა სისტემა ძალიან უწყობს ხელს ამაში. მდინარის პირას 

გაშენებული კარალიოკის ხეები კარგად უძლებენ წყალდიდობას და შეყვანილი არიან 

„Storm water Journal“-ში, როგორც წყლის შემაკავებელი ხეები.  

არის ორსახლიანი მცენარე. ვინაიდან ორსახლიანი მცენარეები თვითდამტვერვით 

ვერ მრავლდებიან, ორივე სქესის ხეა საჭირო, რომ ხემ ნაყოფი გამოიღოს. ძირითადად 

ირგება ჰერმაფროდიტი ხე, რომელზეც იქნება ორივე სქესს ყვავილი, მამრობითი და 

მდედრობითი. მდედრობითი ყვავილები კრემისფერი ყვითელია, ხოლო მამრობითი 

ყვავილი ვარდისფერია. დამტვერვა ენტემოფილურია - მწერების მეშვეობით ხდება 

(ძირითადად ფუტკრების მეშვეობით).  

 

1.2. ნაყოფი 

კარალიოკი არის საკვები ხილი, რომელიც ერთიანდება Diospyros-ს გვარში. Diospyros-

ის ყველა სახეობის ნაყოფი საკვებად ვარგისია. მსგავსად პომიდვრისა, კარალიოკს არ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diospyros
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მიაკუთვნებენ კენკრას, თუმცა გარკვეულწილად ბოტანიკური მორფოლოგიით მაინც კენკრის 

მსგავსია. 

მწიფე ხილის ფერი მერყეობს ღია ყვითელ-ნარინჯისფერიდან მუქ წითელ-

ნარინჯისფრამდე, რაც დამოკიდებულია სახეობასა და ჯიშზე. ზომით განსხვავდებიან 1,5 

დან 1,9 სმ-მდე დიამეტრით. ფორმით კარალიოკი შეიძლება იყოს სფეროსებრი, გოგრის 

ფორმის და სხვ. ჯამი ნაყოფზე რჩება დაკრეფის შემდეგ მაგრამ მწიფე ნაყოფს ადვილად 

შორდება. 

კომერციულად არსებობს ორი ტიპის კარალიოკი: ხურმა და არა-ხურმა. 

ცხრილი 1. კარალიოკის დახასიათება 

 ხურმა  არა-ხურმა  

ფორმა და ფერი  გულის ფორმის, უფრო 

მწვანე შემდეგ 

ნარინჯისფერი როცა არ 

არის მწიფე, მუქი წითელი, 

როცა მწიფეა  

ბრტყელი, მწვანე, როდესაც 

არ არის მწიფე და 

ნარინჯისფერი, როცა 

რბილდება  

ჯიშები  Hachiya, Saijo, Eureka, 

Tamopan, Tanenashi, 

Triumph  

Jiro, Fuyu (Fuyugaki), Imoto, 

Izu  Maekawajiro, Okugosho, 

Suruga  

ხსნადი ტანინების 

შემცველობა  

მაღალი  დაბალი  

ორგანოლეპტიკური 

თვისებები  

ხურმა, არ იჭმევა  არა-ხურმა, ტკბილი, 

ფაშლის მსგავსი 

ტექსტურით  

 

თუ კარალიოკი შეიცავს უხვი რაოდენობით კონდენსირებულ ტანინებს, ის ხურმაა. 

ხურმიანობა იზრდება ტანინების პოლიმერიზაციის ხარისხის მნიშვნელობასთან ერთად. 

სრულიად დამწიფებულ კარალიოკს აქვს ტკბილი და დელიკატური არომატი, თუმცა 

დამწიფებამდე ხურმაა და განსაკუთრებული გემოთი ხასიათდება. ტანინების მიერ 

გამოწვეული ხურმიანობის აღმოფხვრა შესაძლებელია სხვადასხვა გზით. მაგალითად 

ქაღალდში შეხვეული ხილის (სავარაუდოდ იმიტომ, რომ გარემომცველ ჰაერში ეთილენის 

კონცენტრაცია გაეზარდოს) შუქზე ექსპოზიცია რამდენიმე დღის განმავლობაში. დამწიფების 

პროცესი შესაძლოა გავზარდოთ ეთილენის გაზის დამატებით იმ ატმოსფეროში, სადაც 
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ნაყოფი ინახება. საშინაო მიზნებისთვის ყველაზე მოხერხებული და ეფექტურია კარალიოკის 

მოთავსება სუფთა, მშრალ კონტეინერში სხვა ჯიშის ხილთან ერთად რომ გამოსცეს 

განსაკუთრებულად დიდი რაოდენობის ეთილენი რაც დამწიფებას კიდევ უფრო დააჩქარებს. 

ვაშლი, მსხალი, ბანანი და ზოგიერთი სხვა ხილი ეფექტურია ამ მიზნით გამოსაყენებლად. 

დამწიფებისთვის სხვა ქიმიკატებიც გამოიყენება, მაგალითად, ალკოჰოლისა და 

ნახშირორჟანგის შემცველი ნივთიერება, რომელსაც ტანინები უხსნად ფორმაში გადაჰყავს. 

ასეთია „ბლეთინგის“ პროცესი, რომელის არსიც მდგომარეობს ნაყოფის უცბად ყინვის 

ტემპერატურაზე გადაყვანაში. შედეგად სტიმულირდება უჯრედის დაზიანება, რასაც თან 

სდევს ეთილენის გამოთავისუფლება. ეს კი რომელიც აჩქარებს უჯრედის კედლის დაშლას 

და, შესაბამისად, დამწიფების პროცესს. 

ტრადიციულად კარალიოკი მწიფედ ითვლება სანამ სიდამპლეს მიაღწევს. ლპობა 

მიკროორგანიზმებითაა გამოწვეული. კარალიოკი მწიფედ ითვლება სრულიად 

დარბილებამდე.  

დამწიფებამდე, ჩვეულებრივ, კარალიოკს აქვს მომწარო, მწკლარტე გემო. 

 

1.3. ტერმინოლოგია 

სიტყვა Diospyros მოდის უძველესი ბერძნული სიტყვიდან „Dios” (διός) და „pyros” 

(πυρος). კონტექსტუალურად ეს ნიშნავს „ღვთაებრივ ხილს“. მისი ლიტერატურული 

მნიშვნელობაა „ზევსის ხორბალი“ [1; 2]. 

Diospyros გვარში შემავალი მრავალი სახეობიდან, ადამიანისათვის საკვებად 

ითვლება გარკვეული რაოდენობა: Diospyros kaki, Diospyros lotus, Diospyros 

virginiana (ამერიკული კარალიოკი), Diospyros digyna (შავი კარალიოკი), Diospyros discolor, 

Diospyros peregrina (ინდური კარალიოკი). 

 

1.4. Diospyros kaki 

ამ სახეობის (Diospyros kaki) სამშობლოა ჩინეთი. იგი ცნობილია, როგორც შიზი და 

ასევე როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ცნობილია, როგორც იაპონური კარალიოკი ან kaki 

იაპონურად. ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სახეობაა. მისი ნაყოფი ტკბილია და 

უმნიშვნელოდ მკვეთრგემოიანი ნაზი და ზოგჯერ ბოჭკოვანი ტექსტურით.  

გულის ფორმის ჰაჩია (Hachiya) ყველაზე გავრცელებული ხურმა კარალიოკია. 

ხურმა კარალიოკი დიდი რაოდენობით ხსნად ტანინებს შეიცავს და ბოლომდე 

დამწიფებამდე ძნელად საჭმელია. ნაყოფის დამწიფებასთან ერთად ტანინების 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diospyros_kaki
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კონცენტრაცია მცირდება. ჰაჩიას მსგავსი კარალიოკები სრულად უნდა დამწიფდეს 

მოხმარებამდე. სიმწიფის დროს, ნაყოფი შეიცავს სქელ, ჟელესმაგვარ რბილობს, 

რომელსაც გარს აკრავს ცვილისებური თხელი კანი. 

ესპანეთში ორი სახის კარალიოკი მოდის. მათგან არცერთს არ გააჩნია თესლი. 

არსებობს მხოლოდ 1 ჯიში, რომელსაც აქვს კურკა, ისიც  რამდენიმე ცალი 1 კგ-ში. 

ესპანეთში გავრცელებული კარალიოკის სახელებია:  

1. Sharon=Triumph - უფრო ნარინჯისფერი და პატარაა ვიდრე Rojo Brillante. 

შაქრიანობა აქვს აქვს 18-200brix.  

2.  Rojo Brillante – უფრო დიდია ვიდრე Sharon და ნაკლებად ხურმაა. მისი შაქრიანობაა 

140 brix.  

შარონის ნაყოფი - ეს კარალიოკი საკვბად გამოიყენება დარბილების ნებისმიერ 

სტადიაზე. სიმწიფე: Sharon-ის ნაყოფი იჭმევა ხრაშუნა, ვაშლის მსგავსად, Kaki-ს მსგავსად 

რბილი ან ნებისმიერ ეტაპზე ამ ორ ეტაპს შორის. 

წარმოშობა: ასე ქვია ისრაელში არსებული Sharon-ის დაბლობის გამო. 

მოდის: ისრაელში, ესპანეთსა და სამხრეთ აფრიკაში. 

„Sharon ნაყოფი“ არის D. kaki-ის ისრაელში გამოყვანილი ჯიში. ამ ჯიშს ასევე 

ეძახიან „Triumph”-საც. Sharon-ის ნაყოფი უკურკოა, განსაკუთრებულად ტკბილი და 

მთლიანად იჭმევა. მისი რეგულარულად მიღება, ითვლება, რომ ამცირებს 

ათეროსკლეროზისა და გულის შეტევების რისკს.  

Rojo Brillante: ამ ჯიშის კარალიოკს ხურმიანობას აშორებენ ნახშირბადის 

დიოქსიდის მოქმედებით. იგი გემრიელია, როდესაც რბილი ან მაგარია. ტკბილია თხელი 

კანიანად. 

წარმოშობა: ესპანეთი, იტალია. იტალიაში მისი მოსავლის პერიოდია - ოქტომბერი-

ნოემბერი, ხოლო ესპანეთში - ნოემბრის დასაწყისი-დეკემბრის ბოლო. 
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1.5.  დაუმწიფებელი კარალიოკი 

დაუმწიფებელი კარალიოკი შეიცავს ხსნადტანინს შიბუოლს (shibuol), რომელიც 

სუსტ მჟავასთან ურთიერთქმედებისას კუჭში პოლიმერიზდება და წარმოქმნის მწებარე 

კოაგულუმს, „საკვების ბურთს“ ან ფიტობეზოარს, რომელსაც შეუძლია დაუკავშირდეს 

კუჭში არსებულ სხვა ნივთიერებას [3]. ფიტობეზოარები ხშირადარიან მაგრები და 

თითქმის ხის კონსისტენციის. ფიტობეზოარების 85%-ზე მეტი დაუმწიფებელი 

კარალიოკის საკვებად გამოყენებითაა გამოწვეული. კარალიოკის ბეზოარები 

(დიოსპირობეზოარები) ხშირად იწვევენ ეპიდემიას იმ რეგიონებში, სადაც ეს ხილი 

მოდის. ეს წარმონაქმნები საშიში არ არის კარალიოკის ზომიერად მოხმარების 

შემთხვევაში. საყურადღებოა მედიცინის ერთი შემთხვევა, რომელიც 2004 წელს გახდა 

ცნობილი, რომ 51 წლის პაციენტი 40 წლის განმავლობაში ყოველდღე ჭამდა 1კგ 

გაუფცქვნელ კარალიოკს [4]. ასევე ცნობილია, რომ კოკა-კოლა წარმატებით იქნა 

გამოყენებული კარალიოკით გამოწვეული ბეზოარების მოსაშორებლად [5]. 

საბალახოდ გასული ცხენები, როდესაც ჭამენ კარალიოკს, მათ ჯანმრთელობაზე 

უარყოფითად მოქმედებს [6]. ნათქვამია, რომ კარალიოკის ჭამა არ არის მიზანშეწონილი 

მშიერ კუჭზე.  

1.6.  თავისუფალი რადიკალები და ანტიოქსიდანტები 

რეაქცია, რომლის დროსაც ჟანგბადის ატომები ფორმირდება, წინ უძღვის 

პეროქსიდების წარმოქმნას, რაც გამოწვეული შეიძლება იყოს მემბრანული 

სტრუქტურების ფერმენტული სისტემების, ტოქსინების, ინფექციების, უი გამოსხივების 

და სხვათა გამო. თუმცა, გარდა ამისა, თავისუფალი რადიკალების ფორმირებას ასევე 

იწვევს ბუნებრივი დაბერება. 

არსებობს თავისუფალი რადიკალების „შეჩერების“ ბუნებრივი სისტემები. ეს 

სისტემებია: ენზიმური და არა ენზიმური. ენზიმური სისტემების მაგალითია: 

სუპეროქსიდ დისმუტაზა, კატალაზა, ტრანსფერაზა და ა.შ. არაენზიმური სისტემებია: 

ვიტამინები (A, B, C, E), ფენოლები, პოლიფენოლები და ა.შ.  

პოლიფენოლები უამრავი ხილისა და ბოსტნეულის შემადგენლობაში შედის. 

კარალიოკიც მათ შორისაა. 
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1.7. კარალიოკის შედგენილობა 

კარალიოკის მწიფე ნაყოფს აქვს გლუკოზის მაღალი შემცველობა. ცილების 

შემცველობა დაბალია, თუმცა მასში წარმოდგენილია ცილების ოპტიმალური ბალანსი. 

კარალიოკის ნაყოფი დაბალკალორიულია (70 კალ/100 გ) და დაბალცხიმიანი. იგი 

წარმოადგენს საკვები ბოჭკოების წყაროს. კარალიოკის შედგენილობა უფრო 

დაწვრილებით მოცემულია ცხრილებში 2-5. 

 კარალიოკი შეიცავს ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან პოლიფენოლურ 

ანტიოქსიდანტებს, როგორიცაა კატექინები და გალოკატექინები, ასევე ბეტულინის მჟავა 

(ანტი-სიმსივნური ნაერთი). კატექინები ცნობილია, როგორც ანტიინფექციური, ანთების 

საწინააღმდეგო და ანტიჰემორაგიული თვისებების მქონე ნაერთები. 

 ახალგაზრდა კარალიოკი შეიცავს ასევე ანტიოქსიდანტური აქტივობის მქონე სხვა 

ნივთიერებებს, როგორიცაა ვიტამინი-A, ბეტა-კაროტინი, ლიკოპენი, ლუტეინი, 

ზეაქსანტინი და კრიპტოქსანტინი. ყველა ეს ნაერთი თავისუფალი რადიკალების 

„დამჭერია“, რაც დიდ როლს თამაშობს დაბერებისა და გარკვეული დაავადებების 

საწინააღმდეგოდ. 

 ზეაქსანტინი მნიშვნელოვანი კაროტინოიდია, რომელის ფუნქციაც თვალში 

ანტიოქსიდანტური დამცველობაა. იგი სინათლეს „ფილტრავს“.  

 კარალიოკი ასევე ვიტამინი C-ს წყაროა. ეს უკანასკნელიც განსაკუთრებული 

ანტიოქსიდანტური თვისებებით ხასიათდება (განსაკუთრებით ჩინურ და ამერიკულ 

კარალიოკში). С ვიტამინით მდიდარი საკვების რეგულარული მოხმარება ორგანიზმს 

ეხმარება ინფექციური აგენტების მიმართ რეზისტენტობაში, მავნე და ანთების გამომწვევი 

თავისუფალი რადიკალების „განეიტრალებაში“. 

 კარალიოკი ასევე სასარგებლოა B ჯგუფის ვიტამინების შემცველობის 

თვალსაზრისით, როგორიცაა ფოლიუმის მჟავა, პირიდოქსინი (ვიტამინი B6), თიამინი და 

ა.შ. ეს ვიტამინები მოქმედებენ, როგორც უამრავი ფერმენტის კოფაქტორები.  

 ახალი კარალიოკის ნაყოფი ასევე შეიცავს ჯანმრელობისთვის სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვან მინერალებს, მაგ: კალიუმს, მანგანუმს და ფოსფორს. მანგანუმი 

სუპეროქსიდ დისმუტაზას კოფაქტორია, რომელიც როგორც ზემოთ ვახსენეთ 

თავისუფალი რადიკალების ძლიერი „დამჭერია“. სპილენძი ბევრი სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი ფერმენტის კოფაქტორია. ეს ენზიმებია -  ციტოქრომ c-ოქსიდაზა და 

სუპეროქსიდ დისმუტაზა (გარდა ამიას, ამ ფერმენტის კოფაქტორი არის თუთიაც). 

სპილენძი ასევე საჭიროა სისხლის წითელი უჯრედების წარმოქმნისთვის. 
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Table 2. Dyospiros kaki-ს მთავარი კომპონენტები (ჯიში: Triumph) [7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 3. Dyospiros kaki-ის ცილების შემადგენელი ამინომჟავების შემცველობა [7] 

 

ამინომჟავები 

შემცველობა ხილში (გ/100გ პროტეინში) 

 კანი რბილობი 

ლიზინი 7.1 7.7 

ფენილალანინი 6.1 6.2 

ლეიცინი 8.1 9.3 

იზოლეიცინი 3.8 3.8 

მეთიონინი 7.0 8.5 

ცისტეინი 5.6 6.8 

ვალინი 5.4 6.3 

არგინინი 4.2 5.0 

ტრეონინი 5.1 5.6 

ჰისტიდინი 0.3 0.5 

ტრიპტოფანი 1.4 1.0 

 

 

 

ნუტრიენტი შემცველობა ნაყოფში 

(გ/100გ სველი წონა) 

 კანი რბლობი 

წყალი 66,10 73,90 

ნახშირწყლები 24,00 19,30 

ლიპიდები 0,18 0,08 

პროტეინები 6,40 3,90 

ნუკლეინის 

მჟავები 

0,08 0,12 

პოლიფენოლები 2,12 0,65 

ნაცარი 1,20 2,05 
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ცხრილი 4. Kaki-ს შემადგენელი მინერალები [7] 

ელემენტი შემცველობა ხილში (მგ/100გ მშრალი წონის) 

 კანი რბილობი 

კალიუმი 649,40 1159,00 

ფოსფორი 85,15 133,15 

კალციუმი 145,82 54,65 

მაგნიუმი 43,50 56,13 

ნატრიუმი 23,70 24,04 

რკინა 2,56 1,84 

თუთია 0,35 0,43 

სპილენძი 0,46 0,31 

მანგანუმი 0,41 0,25 

სელენი ≤0,12 ≤0,12 

მოლიბდენი ≤0,02 ≤0,02 

კობალტი ≤0,01 ≤0,01 

 

ცხრილი 5. Kaki-ს შემადგენელი ვიტამინები [7] 

ვიტამინი შემცველობა ახალ ხილში შემცველობა გაყინულ 

ხილში 

ვიტამინი A (UI/100გ) 2167 <5 

ვიტამინი C (ppm) 210 20 

ვიტამინი E (ppm) 1.6 <0.05 

ვიტამინი B1 (ppm) -- <0.1 

ვიტამინი B6 (ppm) -- 1.5 

ვიტამინი K (ppm) -- <1 

ვიტამინი D (ppm) -- <0.05 

 

 

 

 



15 
 

1.9. სამედიცინო ეფექტები 

ხილ-ბოსტნეულის რეგულარული მოხმარება კორელაციურ კავშირშია რიგი 

დაავადებების რისკის შემცირებასთან - სიმსივნის, სისხლძარღვოვანი დაავადებების და 

ა.შ. გარდა კვებითი ღირებულებისა, კარალიოკი დიდი ხანია გამოიყენება სამედიცინო 

მიზნებისთვის - ჩინეთში უძველესი დროიდან. 1578 წელს ჩინელმა ექიმმა აღწერა თუ 

რგორ შეიძლება გამოყენებულ იქნას კარალიოკი ფილტვების, კუჭის, ელენთისა და 

ნაწლავური დაავადებების წინააღმდეგ. იგი ასევე აღწერს, რომ კარალიოკი ასევე 

გამოიყენება თურქულის, ყელის დაავადებების და ინსომნიის პრევენციისთვის. მას ასევე 

აქვს დადებითი ეფექტი ალკოჰოლიზმისგან გათავისუფლებაში. ბოლო კვლევებში 

ნაჩვენებია, რომ „Mopan” კარალიოკი ავლენს ანტისიმსივნურ და მრავალი წამლის მიმართ 

რეზისტენტობის თვისებებს [8], ქოლესტერინის დონის შემცირებისა და 

ანტიოქსიდანტურ ეფექტებს, ასევე ანტიდიაბეტური ეფექტებს და პლაზმური ლიპიდების 

დონის ზრდას უშლის ხელს [9]. ეს თვისებები მიკუთვნებული აქვს ანტიოქსიდანტებს, 

რომლებსაც კარალიოკი შეიცავს. მაგ: ვიტამინებს, ფენოლურ ნაერთებსა და 

კაროტინოიდებს. 

Sharon-ის ნაყოფი შეიცავს დიდი რაოდენობით საკვებ ბოჭკოებს, ფენოლურ 

ნაერთებს, კალიუმს, მაგნიუმს, კალციუმს, რკინასა და მანგანუმს. ასევე მდიდარია C 

ვიტამინითა და ბეტა-კაროტინით.  

ასე რომ, კარალიოკის ყველაზე სასარგებლო თვისებები განპირობებულია 

ანტიოქსიდანტური ნაერთების შემცველობით მის ნაყოფში. 

 

2. ფენოლები 

ფენოლები ნაერთებია, რომლებშიც წარმოდგენილია ერთი ან მეტი არომატული 

ბირთვი, რომელთანაც დაკავშირებულია ასევე ერთი ან რამდენიმე ჰიდროქსილის 

ჯგუფი. ისინი ფართოდაა მცენარეების სამეფოში გავრცელებული. მცენარეული 

წარმოშობის მეორეულ მეტაბოლიტებს წარმოადგენს. ამჟამად 8000-ზე მეტი ფენოლის 

სტრუქტურაა ცნობილი, დაწყებული მარტივი მოლეკულებით, როგორიცაა 

ფენოლმჟავები, დამთავრებული ისეთი მაღალმოლეკულური ნივთიერებებით, 

როგორიცაა ტანინები. მცენარის შემადგენლობაში შემავალი ფენოლები იცავენ მათ უი 

გამოსხივებისაგან, ასევე პათოგენებისა და მტაცებლებისაგან. გარდა ამისა, ისინი 

მცენარეს ფერს ანიჭებენ. ფენოლური ნაერთები მცენარის ყველა ორგანოში წარმოიქმნება. 

ისინი ასევე განაპირობებენ მცენარეების, ბოსტნეულის, შოკოლადის, სასმელების (ჩაი, 
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ლუდი, ყავა, ღვინო...) და ა.შ. ორგანოლეპტიკას. მაგალითადე, ფენოლები მატებენ 

ზოგიერთ ხილსა და ხილის წვენს სიმწკლარტეს.  

ანთოციანინები, რომლებიც 6 ქვეჯგუფიდან ერთ-ერთის წარმომადგენლებია და 

ისინი პასუხისმგებლები არიან ნარინჯისფერ, წითელ, ლურჯ და მეწამული ფერების 

განსაზღვრაში ისეთ მცენარეებსა და ბოსტნეულში, როგორიცაა ვაშლი, კენკრა, ჭარხალი 

და ხახვი. ცნობილია, რომ ფენოლები ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაერთებია არომატისა და 

ფერის განმაპირობებელ ნაერთებს შორის. ისინი ურთიერთქმედებენ ჟანგბადთან და 

მონაწილეობენ ღვინის დაძველებაშიც 

მცენარეთა ფენოლური ნაერთები მოიცავს შემდეგ ჯგუფებს: ფენოლმჟავები, 

ფლავონოიდები, ტანინები, სტილბენები და ლიგნანები. ყველაზე მრავალრიცხოვანი 

ფენოლებია ფლავონოიდები. ფლავონოიდები C6-C3-C6 რიგის ნაერთებია. 

ფლავონოიდები თავის მხრივ იყოფა 6 ჯგუფად: ფლავონები, ფლავონოლები, 

ფლავანოლები, იზოფლავონები და ანთოციანინები. ყველაზე გავრჩელებული 

ფლავონოიდებია კვერცეტინი - ფლავონოლი (რომელიც უხვადაა ხახვში, ბროკოლში, 

ვაშლში), კატექინი - ფლავანოლი, რომელიც აღმოჩენილია ჩაისა და ზოგიერთ ხილში, 

ნარინგენინი - ფლავანონი, რომელიც ყურძენშია, ციანიდინ-გლიკოზიდი - 

ანთოციანიდინი, რომელიც დიდი რაოდენობითაა კენკროვან ხილში (შავი მოცხარი, 

ჟოლო, მაყვალი და ა.შ.). ასევე ცნობილია გენისტეინი, გლიციტეინი, რომლებიც მთავარ 

იზოფლავონებს წარმოადგენს სოიოში [10]. 

ფენოლმჟავები იყოფა ორ კლასად: ბენზოლის მჟავის წარმოებულები, მაგ: გალის 

მჟავა და დარიჩინმჟავების წარმოებულები, მაგ: კუმარის მჟავა, ყავის მჟავა, ფერულის 

მჟავა. ყავის მჟავა ყველაზე გავრცელებული ფენოლმჟავაა ხილბოსტნეულში. ასევე 

საკმაოდ გავრცელებულია ფერულის მჟავა, რომელიც წარმოდგენილია მარცვლეულში და 

ეთერიფიცირებულია ჰემიცელულოზასთან უჯრედის კედელში [10]. 

ტანინები პოლიფენოლების ერთ-ერთი უდიდესი ჯგუფია. იგი იყოფა ორ ჯგუფად: 

ჰიდროლიზის უნარის მქონე და კონდენსირებულ ტანინებად. ამ ნაერთების დიდი 

მრავალფეროვნება განპირობებულია ჟანგბადთან დაკავშირებული ფორმის წარმოქმნით. 

შიდამოლეკულური ოქსიდაციის რეაქციები. კონდენსირებული ტანინები ოლიგო ან 

პოლიმერებია. ისინი ასევე მიჩნეულია პროანთოციანიდინებად. სტრუქტურის 

სხვადასხვაობა გამოწვეულია ჰიდროქსილირებასთან, სტერეოქიმიასთან, 

ინტერფლავანის კავშირის ტიპთან, გლიკოზილირებასთან და ა.შ. 
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სქემა 1. ფლავონოიდების, ფენოლმჟავებისა და ტანინების სტრუქტურა 
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მართალია, პოლიფენოლები ფართოდაა გავრცელებული, მაგრამ მათი 

მნიშვნელობის საკითხი მხოლოდ ბოლო წლებში გახდა განხილვის საგანი. საკვების 

წარმოების მკვლევარებისთვის ინტერესის საგანს პოლიფენოლები წარმოადგენს მათი 

ანტიოქსიდანტური თვისებების გამო. მიჩნეულია, რომ ამ მეორად მეტაბოლიტებს 

გააჩნიათ პრევენციული ეფექტი სისხლძარღვოვანი, ნეიროდეგენერაციული და 

სიმსივნური დაავადებების წინააღმდეგ. გარდა ამისა, ფენოლები მონაწილეობენ 

უჯრედის სასიგნალო სისტემებშიც [11]. 
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II. მეთოდები 

 

1. ექსტრაქცია 

გვაქვს ქარხნული წესით დაწურული კარალიოკის წვენის მიღების 

ტექნოლობგიური სქემის 5 ეტაპზე მიღებული სხვადასხვა ნარჩენი. ეს კარალიოკი Sharon-

ის ჯიშისაა. ზემოხსენებული ხუთი ტექნოლოგიური ეტაპი და ამ ეტაპებზე მიღებული 

ნარჩენები მოცემულია ცხრილში - 6. 

 

ცხრილი 6. კარალიოკის წვენის ქარხნული წესით მიღების ტექნოლოგიური ეტაპები 

ტექნოლოგიური ეტაპი ნარჩენი 

1. Rechazo-decanter  Decanter-დან მიღებული  

2. Rechazo  Turbo Finisher-დან მიღებული  

3. Triturado Molino  Molino de Martillo-დან მიღებული  

4. Tratamiento Enzimatico  Enzymatic Treatment-ის ნარჩენი  

5. Tamizado  Finisher-დან მიღებული  

 

ამ ხუთი ნიმუშიდან მოვახდინეთ პოლიფენოლების ექსტრაქცია და  რაოდენობრივი 

განსაზღვრა. პოლიფენოლების ექსტრაქციისათვის სხვადასხვა გამხსნელი გამოვიყენეთ. 

სქემაზე მოცემულია კარალიოკში ფენოლური ნაერთების ექსტრაქციისა და 

რაოდენობრივი განსაზღვრის მსვლელობა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

სქემა 2. ანალიზის მსვლელობა 

 

 

გამხსნელებად გამოვიყენეთ წყალი, მეთანოლი, ქლორის მჟავა, წყალი ენზიმთან 

ერთად, იზოპროპანოლი და ეთილაცეტატი. მეთანოლი ავიღეთ შემდეგი განზავებით -  

80:20, ქლორის მჟავა-  50:50, წყალი+ენზიმი - 5მგ 50მლ-ში და იზოპროპანოლი - 80:20.   

ვიღებდით თითო-თითო გრამ საანალიზო ნიმუშს, ვამატებდით 50 მლ გამხსნელს 

(ეთანოლს, მეთანოლს, წყალს და ა.შ.). შემდეგ ვაყოვნებდით შეიკერში 30 წთ-ის 

განმავლობაში 400C-ზე. შეიკერიდან ამოებულ ნიმუშს ვაცენტრიფუგირებდით 10 წთ-ის 

განმავლობაში 3500 ბრ/წთ. შემდეგ ვახდენდით ნალექისა და სუპერნატანტის 

სეპარირებას. სუპერნატანტს ვათავსებდით შესაბამის ჭურჭელში, ხოლო დარჩენილ 

ნალექს ისევ ვამატებდით შესაბამის გამხსნელს და ვატარებდით იგივე პროცედურებს 

(სულ 3-ჯერ). შესაბამისი საანალიზო ნიმუშის სუპერნატანტებს ერთად ვაგროვებდით.  

იმ შემთხვევაში, თუ მიღებული სუპერნატანტი არ იყო ჩვენთვის სასურველ დონეზე 

გამჭვირვალე, ვფილტრავდით ფილტრის ქაღალდით. მიღებულ სითხეს ვუტარებდით 

ევაპორაციას. ამ დროს გამოყენებულ ჭურჭელს პროცესის დაწყებამდე და მერეც 

ვწონიდით, თუმცა, ამ შემთხვევაში, შედეგი ზუსტი არ იყო, რადგან ევაპორაციის შემდეგ 
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ნაერთებთან ერთად მცირე რაოდენობით წყალიც მიყვებოდა ზოგიერთ ნიმუშს. ეს 

მცირეოდენ უზუსტობას იწვევს. ევაპორაციის შემდეგ მიღებულ ნაერთი 

გამოიწვლილებოდა წყლით და იმ შემთხვევაში, თუ წყალი სრულიად ვერ 

გამოწვლილავდა ამ ნივთიერებებს, მაშინ ამისათვის ვიყენებდით შესაბამის გამხსნელს 

(იმ გამხსნელს, რომელიც გამოიყენებოდა კონკრეტულ შემთხვევაში). 

შემდეგ, მიღებული 3-7 მლ ბიოაქტიური ნაერთებიან ხნარს ვინახავდით მაცივარში -

200C-ზე. როდესაც დავამთავრეთ ყველა გამხსნელის გამოყენებით ნაერთების 

გამოწვლილვა ტექნოლოგიური ნარჩენებიდან ყველა ნიმუშში (ჯამში 30 ნიმუში). 

მაცივარში შენახული ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ხსნარი გავალღვეთ და 

ჩავუტარეთ ლიოფილიზაცია. შესაბამისად, ლიოფილიზაციისათვის განკუთვნილი 

ჭურჭელი ავწონეთ ლიოფილიზაციამდე და პროცესის შემდეგ ავწონეთ 

ჭურჭელი+ფენოლური ნაერთები. გავიგეთ ნაერთთა ზუსტი წონა.  

 

1.2.  ცენტრიფუგირება 

ცენტრიფუგირება ემყარება სედიმენტაციის პრინციპს, რაც გულისხმობს ნაწილაკთა 

დალექვას ბლანტ ხსნარში გრავიტაციული ძალის გავლენით, ცენტრიდანულ ველში. 

სხვადასხვა ნაწილაკს განსხვავებული სედიმენტაციის სიჩქარე ახასიათებს. არსებობს 

ანალიზური და პრეპარატიული ცენტრიფუგირება. პირველი მათგანი გულისხმობს 

დასალექი ნაწილაკების სედიმენტაციის თვისებების გაზომვას, ხოლო პრეპარატიული 

ცენტრიფუგირება გულისხმობს ბიოლოგიური მასალის გამოყოფას შემდგომი 

ბიოლოგიური კვლევისათვის.  

 

2. ქრომატოგრაფია 

ქრომატოგრაფია ეს არის სორბციული მეთოდებით ნივთიერებათა 

ნარევების დაყოფა დინამიკურ პირობებში. არსებობს რამდენიმე ტიპის 

ქრომატოგრაფია. ჩვენს კვლევაში გამოყენებული იყო მაღალი წნევის სითხური 

ქრომატოგრაფია, რომლის პრინციპი სვეტში თხევადი ნიმუშის გავლისას 

ადსორბენტის მიერ ნიმუშის კომპონენტების სხვადასხვა სიჩქარით შთანთქმაში 

და კომპონენტების სვეტიდან გამოსვლის სხვადასხვა დროში მდგომარეობს [12]. 

გამოყენებული იყო C18 შებრუნებულ ფაზიანი 25 სმ-იანი სვეტი.  
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III. კვლევის შედეგები და მათი განხილვა 

1. შედეგები 

1.1. სხვადასხვა გამხსნელის მიერ ფენოლების ექსტრაქცია 

ცხრილი 7. ფენოლური ნაერთების გამოყოფა წყლის გამოყენებით: 

ტექნოლოგიური 

ეტაპი  

წონა 

(გრამი)  

გამხსნელი - 

წყალი (მლ)  

მხოლოდ 

ნაერთები (გ)  

Rechazo-decanter  1  50  0.106  

Rechazo  1  50  0.1004  

Trit. Molin  1  50  0.0537  

Trat. Enzimatico  1  50  0.06  

Tamizado  1  50  0.0613  

 

ცხრილი 8. ფენოლური ნაერთების გამოყოფა მეთანოლის გამოყენებით (80/20): 

ტექნოლოგიური 

ეტაპი  

წონა 

(გრამი)  

გამხსნელი - 

მეთანოლი (მლ)  

მხოლოდ 

ნაერთები (გ)  

Rechazo-decanter  1  50  0.0395  

Rechazo  1  50  0.0403  

Trit. Molin  1  50  0.0442  

Trat. Enzimatico  1  50  0.0551  

Tamizado  1  50  0.0426  

 

ცხრილი 9. ფენოლური ნაერთების გამოყოფა ქლორის მჟავის გამოყენებით(50/50): 

ტექნოლოგიური ეტაპი  წონა 

(გრამი)  

გამხსნელი - 

ქლორის მჟავა (მლ)  

მხოლოდ 

ნაერთები (გ)  

Rechazo-decanter  1  50  0.0585  

Rechazo  1  50  0.0658  

Trit. Molin  1  50  0.0713  

Trat. Enzimatico  1  50  0.0698  

Tamizado  1  50  0.0646  
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ცხრილი 10. ფენოლური ნაერთების გამოყოფა ფერმენტის გამოყენებით: 

ტექნოლოგიური 

ეტაპი  

წონა 

(გრამი)  

გამხსნელი - 

ფერმენტი+წყალი 

(მლ)  

მხოლოდ 

ნაერთები (გ)  

Rechazo-decanter  1  5mg+50ml  0.0464  

Rechazo  1  5mg+50ml  0.0581  

Trit. Molin  1  5mg+50ml  0.0546  

Trat. Enzimatico  1  5mg+50ml  0.0556  

Tamizado  1  5mg+50ml  0.0528  

 

ცხრილი 11. ფენოლური ნაერთების გამოყოფა იზოპროპანოლის გამოყენებით: 

ტექნოლოგიური 

ეტაპი  

წონა 

(გრამი)  

გამხსნელი - 

იზოპროპანოლი 

(მლ)  

მხოლოდ 

ნაერთები (გ)  

Rechazo-decanter  1  50  0.0719  

Rechazo  1  50  0.0445  

Trit. Molin  1  50  0.0561  

Trat. Enzimatico  1  50  0.0542  

Tamizado  1  50  0.059  

 

ცხრილი 12. ფენოლური ნაერთების გამოყოფა ეთილაცეტატის გამოყენებით: 

ტექნოლოგიური 

ეტაპი  

წონა 

(გრამი)  

გამხსნელი - 

ეთილაცეტატი 

(მლ)  

მხოლოდ 

ნაერთები (გ)  

Rechazo-decanter  1  50  0.0146  

Rechazo  1  50  0.013  

Trit. Molin  1  50  0.0123  

Trat. Enzimatico  1  50  0.081  

Tamizado  1  50  0.0105  
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1.2. ქრომატოგრაფიის შედეგები 

 

სურ. 1.  ეტაპიდან - Rechazo-decanter მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა წყალი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

სურ. 2.  ეტაპიდან - Rechazo მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა წყალი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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სურ. 3.  ეტაპიდან - Trit. Molino მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა წყალი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

სურ. 4.  ეტაპიდან - Trat. Enzimatico მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა წყალი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 6,5733 48611

2 8,3533 17828

3 10,3467 52416

4 16,1 30509

5 18,6067 8750

6 35,1 3968  

სურ. 5.  ეტაპიდან - Tamizado მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა წყალი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

 

პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 7,1533 28760

2 9,3 14089

3 13,5533 17483

4 29,9933 2649

5 39,2733 7749

6 58,8533 35558  

სურ. 6.  ეტაპიდან - Rechazo-decanter მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა მეთანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 10,1467 45304

2 13,9333 20469

3 16,34 6257

4 31,9933 3605

5 35,6067 4087

6 39,9733 3570  

სურ. 7.  ეტაპიდან - Rechazo მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა მეთანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 6,9467 21007

2 7,5133 4780

3 8,12 11015

4 11,64 38279

5 16,12 9986

6 17,6267 5787  

სურ. 8.  ეტაპიდან - Trit. Molino მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა მეთანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 9,52 23127  

სურ. 9.  ეტაპიდან - Trat. Enzimatico მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა მეთანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 6,4933 39931

2 7,8867 51892

3 13,06 1799

4 14,62 3807

5 19,5267 28780

6 24,18 1613

7 25,3733 7289  

სურ. 10.  ეტაპიდან - Tamizado მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა მეთანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 5,8733 15393

2 8,1 60830

3 11,1067 8019

4 17,8 10212  

სურ. 11.  ეტაპიდან - Rechazo-decanter მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა ქლორის მჟავა; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 16,5867 17077

2 31,4933 8773  

სურ. 12.  ეტაპიდან - Rechazo მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ქლორის მჟავა; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 14,8733 3937

2 25,3867 3584

3 43,1533 8121  

სურ. 13.  ეტაპიდან - Trit. Molino მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ქლორის მჟავა; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 17,4133 4659  

სურ. 14.  ეტაპიდან - Trat. Enzimatico მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა ქლორის მჟავა; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 14,12 6845

2 35,1 8708  

სურ. 15.  ეტაპიდან - Tamizado მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ქლორის მჟავა; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

 

პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 23,08 17496

2 42,3333 8011  

სურ. 16.  ეტაპიდან - Rechazo-decanter მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა ფერმენტი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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სურ. 17.  ეტაპიდან - Rechazo მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ფერმენტი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

სურ. 18.  ეტაპიდან - Trit. Molino მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ფერმენტი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

სურ. 19.  ეტაპიდან - Trat. Enzimatico მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა ფერმენტი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

 

პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 15,1133 4148

2 20,5733 16348

3 21,9067 42208  

სურ. 20.  ეტაპიდან - Tamizado მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ფერმენტი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 22,12 16248

2 24,4067 56081  

სურ. 21.  ეტაპიდან - Rechazo-decanter მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა იზოპროპანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 20,1667 7529

2 32,7 11385  

სურ. 22.  ეტაპიდან - Rechazo მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა იზოპროპანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 14,94 5019

2 17,44 5919

3 25,0533 3642  

სურ. 23.  ეტაპიდან - Trit. Molino მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა იზოპროპანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

 

პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 7,4533 3731  

სურ. 24.  ეტაპიდან - Trat. Enzimatico მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა იზოპროპანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 3,7933 3089

2 31,5467 11245  

სურ. 25.  ეტაპიდან - Tamizado მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა იზოპროპანოლი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

 

პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 11,5533 6228

2 14,7333 6625  

სურ. 26.  ეტაპიდან - Rechazo-decanter მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა ეთილაცეტატი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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სურ. 27.  ეტაპიდან - Rechazo მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ეთილაცეტატი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

პიკი გამოსვლის დროფართობი

1 14,7133 3355

2 25,28 2292

3 26,3667 6495

4 36,2667 4985

5 40,4733 4115  

სურ. 28.  ეტაპიდან - Trit. Molino მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ეთილაცეტატი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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პიკი გამოსვლის ფართობი ფართობი

1 25,12 21148

2 35,9 2736

3 37,4533 3293

4 39,98 3181  

სურ. 29.  ეტაპიდან - Trat. Enzimatico მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც 

გამხსნელად გამოყენებულ იქნა ეთილაცეტატი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 

 

 

 

პიკი გამოსვლის დრო ფართობი

1 7,7 28085

2 11,22 16077

3 13,9933 23730

4 22,5667 2452

5 24,92 11107

6 35,9867 5261

7 37,5933 4640

8 40,0933 2583  

სურ. 30.  ეტაპიდან - Tamizado მიღებული ქრომატოგრამა, რომელშიც გამხსნელად 

გამოყენებულ იქნა ეთილაცეტატი; ტალღის სიგრძე: 360 ნმ. 
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2. დასკვნა 

 

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარალიოკის წვენის მიღების 

ტექნოლოგიური სქემის სხვადასხვა ეტაპზე მიღებულ ნარჩენებში ფენოლური ნაერთები 

განსხვავდებიან არა მარტო რაოდენობრივად, არამედ ექსტრაგირების უნარითაც. 

დადგინდა, რომ შემდეგი 2  ტექნოლოგიური ეტაპიდან - Rechazo-Decanter და 

Rechazo-დან მიღებული კარალიოკის ტექნოლოგიური  ნარჩენებიდან ფენოლური 

ნაერთების ექსტრაგირებისთვის ყველაზე კარგი გამხსნელი წყალია. Triturado Molino - 

ტექნოლოგიური ეტაპისთვის საუკეთესო გამხსნელი ფენოლების ექსტრაგირებისათვის 

აღმოჩნდა ქლორის მჟავა. ტექნოლოგიური ეტაპი - Tratamiento Enzimatico-დან მიღებული 

ნარჩენებიდან ფენოლების ექსტრაგირებისთვის საუკეთესო გამხსნელია ეთილაცეტატი. 

ხოლო ტექნოლოგიური ეტაპი - Tamizado-დან მიღებული კარალიოკის ნარჩენებიდან 

ფენოლური ნაერთების ექსტრაგირებისათვის საუკეთესო გამხსნელი აღმოჩნდა ისევ 

ქლორის ჟავა. 
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